
NOTA DE IMPRENSA

Em 2020 a equipa organizadora deixava o desejo de conseguir voltar a brindar à ciência
nos bares de Portugal. Eis que o maior festival de comunicação de ciência do Mundo está
de volta em terras lusas, este ano acompanhado pelo número mágico na quantidade de
cidades que o acolhe.

Entre 17 e 19 de maio 2021, Aveiro, Braga, Guimarães, Lisboa e Porto recebem o festival
Pint of Science. Coimbra e Viseu são as mais recentes cidades a entrar no mapa das
partilhas de discussões científicas transformadas em conversas informais a serem ouvidas
com uma cerveja na mão.

“O princípio de tudo foi a emoção. Sentir não é, portanto, um processo passivo”, e de
passivo a Pint Of Science não tem nada, mas de emoção tem tudo. Os envolvidos visam
levar a ciência e investigadores a vários bares das cidades. Existirão três sessões por dia,
às 19h00, 20h00 e 21h00, articulando áreas das ciências exatas às ciências sociais,
assente em temas como “Do 8 ao 80”, “Cabecinha pensadora”, ou ainda “Chatear
Camões”, entre outros, com os bilhetes a custarem 2,50 euros por sessão.

Daniela Domingues, presidente da associação sem fins lucrativos Pint of Science Portugal
refere que “em 2020, devido ao coronavírus tivemos que adaptar o festival para um formato
inteiramente online. Esperamos que o ano de 2021 marque o regresso ao bares, ao copo
de cerveja na mão e à conversa sobre ciência num ambiente descontraído mas tal apenas
será possível se tivermos as condições necessárias para organizar um evento seguro”.

O festival Pint of Science iniciou-se em 2012, no Reino Unido e chegou a Portugal (Porto e
Lisboa) em 2018. O objetivo continua a ser o de tornar acessível a discussão científica a
toda a população de forma a colmatar a falha de comunicação por vezes existente nesta
área. Além de Portugal, o evento, acontece simultaneamente em 29 países, desde
Alemanha, Brasil, Estados Unidos da América, Singapura, Quénia ou ainda Nova Zelândia.

Marque na agenda: Um bar, um copo de cerveja na mão e uma conversa sobre ciência,
nos dias 17, 18 e 19 de maio, em sete cidades portuguesas.

A Equipa da Pint of Science Portugal


